
Voor wie
Mensen die wonen in het Claraklooster zijn 

tussen de 18 en 60 jaar en hebben lang-

durig begeleiding nodig bij wonen, werken, 

vrijetijdsbesteding en het onderhouden van 

sociale contacten.

De woningen
Er zijn twaalf appartementen op drie etages. 

De vier appartementen op de begane grond 

zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. Ieder 

appartement heeft een eigen huisnummer 

en een eigen voordeur. Verder heeft elk ap-

partement over een keuken, een badkamer, 

een huiskamer en een aparte slaapkamer. 

De appartementen zijn ruim en licht. Er is 

een gezamenlijke binnentuin, een lift en 

trappenhuis aanwezig in het appartement-

encomplex.

Claraklooster

De bewoner richt zelf de woning in, maar 

indien nodig kan hij gebruik maken van de 

basisinrichting, bestaande uit een bed, een 

kast, een tafel en een stoel. Vloerbedekking is 

standaard aanwezig.

Ligging 
De appartementen liggen aan de rand van 

de binnenstad van Helmond, midden in een 

woonwijk, vlakbij het gezellige centrum, 

het station en de busverbindingen. In het 

Claraklooster is ook het ontmoetings- en 

dagactiviteitencentrum (ODAC) gevestigd. 

Hier kunnen mensen anderen ontmoeten 

en meedoen aan allerlei leuke creatieve en 

educatieve activiteiten. Hier kunnen zij ook 

hulp krijgen bij het oppakken van bezigheden 

buiten het ODAC, zoals vrijwilligerswerk, 

sportclub of hobby-activiteiten.

Welkom in het Claraklooster in Helmond, een woonvorm waarbij volwassenen met een 

psychiatrische beperking wonen in een eigen appartement.



Meer weten? 

www.ggzoostbrabant.nl

Claraklooster

Molenstraat 74A

5701 KH Helmond

088 – 846 00 71

Begeleiding
De mensen krijgen begeleiding op maat van 

een team van deskundige medewerkers. 

Bewoners spreken dit samen af met de 

persoonlijk begeleider in een begeleiding-

splan. Zorgassistenten ondersteunen de 

mensen bij het bereiden van maaltijden en 

het schoonhouden van kamers en algemene 

ruimtes.

Begeleiding is overdag en in de avond 

aanwezig. Tussen 22.30 en 7.45 is er een 

slaapdienst te bereiken, in geval van nood.

Meer weten of eens komen kijken? U bent 

van harte welkom. Neem gerust contact 

met ons op. De koffie staat klaar!    


